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• Csepreg
Tá jé koz ta tás

Ked ves Ol va sók! Ked ves In téz mény hasz -
ná lók! A ko ro na ví rus-jár vány ve szély hely ze ti
vé del mi in téz ke dé se ként meg ho zott 2020. no -
vem ber 11-én ha tály ba lé pett kor mány ren -
de let ér tel mé ben a csepregi Pe tõ fi Sán dor
Mû ve lõ dé si- Sport ház és Könyv tár 2020. de -
cem ber 11-ig szü ne tel te ti sze mé lye sen igény -
be ve he tõ szol gál ta tá sa it.

A be irat ko zá sok ér vé nyes sé gét és a köl -
csön zé si ha tár idõt meg hos  szab bít juk, ké se -
del mi dí jat nem szá mo lunk fel. Be irat ko zott ol -
va só ink nak fel ajánl juk, hogy he ten te szer da 18
órá ig, online úton (könyvtar.csepreg@pr.hu;
muvhaz.csepreg@gmail.com), vagy te le fo non
(+36 30 5791679) hoz zánk el jut ta tott köl csön zé -
si ké ré se i ket pén te ken ként lak cím re ki szál lít va
tel je sít jük.

Kö zös sé gi te re ink hasz ná la tá ra a fen ti kor -
mány ren de let ér tel mé ben nincs le he tõ ség.
Azért, hogy a jár vány múl tá val tud junk ta lál koz -
ni új ra, vi gyáz zunk ma gunk ra, vi gyáz za nak
egy más ra! Ví rus men tes na po kat kí vá nunk! Ja -
va sol juk, hogy a csepregikultura.hu web ol da -
lon tá jé ko zód ja nak új don sá ga ink ról.

Online ka ta ló gu sunk: http://88.132.57.100/
Csepreg, 2020. no vem ber 16.

Ziembicki Er zsé bet és Né meth Ist ván

Kö zel sem volt egy sze rû, több ne héz ség és
aka dály le küz dé se után most még is ki je lent -
het jük, hogy Meszlenben vég re be fe jez ték a
csa tor ná zá si mun ká la to kat, és a tel jes fa lu ban
ki épí tet ték a szenny víz el ve ze tõ há ló za tot.

Az el nyert eu ró pai uni ós pá lyá zat tal
Vasszilvágy, Acsád, Meszlen és Vát szenny víz-
el ve ze té se, tisz tí tá sa és a bü ki szenny víz tisz tí -
tó te lep fej lesz té se mi att sok em ber min den -
nap jai vál hat nak majd kom for to sab bá .

A fej lesz tés alatt ál ló bü ki szenny víz el ve -
ze tõ és -tisztító rend szer hez Meszlen te le pü lés
2020. no vem ber 16-tól csat la ko zik pró ba -
üzem ke re té ben. A pró ba üzem ide je alatt a
szol gál ta tás igény be vé te le in gye nes. A le en -
dõ üze mel te tõ a Sop ro ni Víz mû Zrt. ad majd
to váb bi tá jé koz ta tást az üze mel te tés re tör té -
nõ át vé tel rõl, a szol gál ta tá si dí jak ról és a
szer zõ dés kö té sek rõl.

Jól meg kell gon dol ni, ha eset leg va la ki
nem sze ret né az adott szol gál ta tást igény be
ven ni, hi szen a kör nye zet ter he lé si díj ról szó ló
2003. évi LXXXIX. tör vény 11§ ér tel mé ben ne ki
ta laj ter he lé si díj fi ze té si kö te le zett sé ge lesz.

So kan nem is tud ják, men  nyi mun ká val, ter -
ve zés sel, utá na já rás sal és át szer ve zés sel, né ha
ve sze ke dés sel járt, amíg idá ig ez a do log el ju -
tott – így úgy gon do lom, nagy kö szö net il le ti a
fa lu ve ze té sét, pol gár mes te rün ket is! 

Ez a szol gál ta tás tény leg min den ki szá -
má ra ké nyel me seb bé te szi a min den na po -
kat, így él jünk ve le!                Ba lázs Ani kó

Olvass  minket  onl ine is :  w w w . r e p c e v i d e k . h u

Befejezõdtek a munkálatok
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Következõ megjelenés: 
2021. január 26.

Decemberi
beharangozó
El ér ke zett 2020 utol só, 12. hó nap ja. 
De cem ber az év azon hó nap ja, mely ben szin te min den hét re jut

egy ün nep. Az el sõ ad ven ti gyer tyát már no vem ber 29-én meg -
gyúj tot tuk. Ha ma ro san ér ke zik a Mi ku lás, nya kun kon van nak a ka -
rá cso nyi ün ne pek, és nem so ká ra gyö nyö rû ka rá cso nyi dí szek be
bo rul nak a há zak, ut cák és te le pü lé sek is, vi szont idén min den más -
hogy zaj lik majd, mint azt az elõ zõ évek ben meg szok hat tuk. 

Hi va ta lo san de cem ber 22-e után be szél he tünk tél rõl. Eb ben az
év szak ban mind an  nyi an ki csit inak tí vab bak, vis  sza hú zó dób bak va -
gyunk, mint az év töb bi ré szé ben. Szí ve seb ben ku po ro dunk a ka na -
pé ra egy for ró bög re te á val vagy for ró cso ki val a ke zünk ben, egy
jó könyv vagy film tár sa sá gá ban, mint sem ki men jünk a sza bad ba.
Saj nos az idei év ben nem csak a hi deg elõl kell be zár kóz nunk a
me leg la kás fa lai kö zé.  A je len le gi jár vány ügyi hely zet mi att fon tos
be tar ta nunk a ren de le te ket, így vi gyáz va ma gunk ra és em ber tár sa -
ink ra. Egész sé günk ér de ké ben bi zo nyos ál do za to kat meg kell, hogy
hoz zunk. Ad vent va sár nap ja in ott hon gyújt juk meg gyer tyá in kat,
nem vá sá ro lunk kö tött pul csi kat, for ró ita lo kat és kür tös ka lá csot az
ad ven ti vá sá ro kon,
ka rá csony es te szûk
csa lá di kör ben ün -
ne pe lünk, és az új -
évet nem ha tal mas
tö meg ben vár juk
majd. Ah hoz vi szont,
hogy 2021 po zi tív
csa ló dás le gyen
szá munk ra, ezen ál -
do za to kat meg kell
hoz nunk, és jö võ
de cem ber ben a
gye re kek is mét sze -
mé lye sen me sél he tik el a Mi ku lás nak, hogy mi cso da ügye sek és jók
vol tak az év ben, az aján dé ko kat az ad ven ti vá sá ro kon ve het jük
majd meg, szent es te nagy csa lá di va cso rát tart ha tunk, és szil vesz -
ter éj jel fel sza ba dul tan ün ne pel het jük az új évet. 

Mi e lõtt en nek az év nek vé ge lesz, egy pil la nat ra áll junk meg, és
te kint sünk vis  sza. Nem sza bad azon gon dol kod nunk, hogy mi lett
vol na, ha ez az év nem így ala kul, ar ra kell össz pon to sí ta nunk, hogy
itt egy új év, te le le he tõ sé gek kel. 

Min den ked ves ol va só nak kel le mes ka rá cso nyi ün ne pe ket és
bol dog új évet kí vá nok!                                          Ko vács Vi vi en

Dr. Göde György 1954. 04.
21-én szü le tett Kelebián, ké sõbb
Kis kun ha la son érett sé gi zett. A
Sze ge di Or vos tu do má nyi Egye -
tem Ál ta lá nos Or vo si Ka rán sze re -
zett dip lo mát 1979-ben. 1983-
ban szak vizs gáz tott re u ma to ló gi -
á ból és fizio te rá piából. 1993-tól
volt a Bü ki Gyógy für dõ Rt. ve ze tõ
fõ or vo sa, 1985 óta élt Sár vá ron.

Hé ví zen az Ál la mi Gyógy für dõ
Kór ház ban dol go zott, majd 1985-
tõl Sár vá ron egy szál lo dá ban és a
Dárvári Gyógy für dõ ben dol go zott.
1993-ban ér ke zett Bük re, a Bü ki
Gyógy für dõ Zrt. Ve ze tõ fõ or vo sa

lett, majd a Zrt. or vos igaz ga tó ja -
ként dol go zott. 1996-tól a bü ki Da -
nu bi us Health Spa Resort reuma to -
ló gusaként is mun kát vál lalt. 1998-
tól a Vas Me gyei Köz gyû lés Egész -
ség ügyi és Szo ci á lis Bi zott sá gá nak
kül sõ szak ér tõ je ként is dol go zott.
1998-ban Vas me gye ak ko ri 4-es
szá mú vá lasz tó ke rü let ében in dult
or szág gyû lé si kép vi se lõ je lölt nek.

A fõ or vos úr rend sze re sen sze -
re pelt a mé di á ban, és a bü ki víz
gyó gyí tó ere jé rõl be szélt. Tü rel -
mes, hoz zá ér tõ mun ká já ért sze -
ret ték, tisz tel ték a be te gei.

Sulics He ni

A Ma gyar Fa lu prog ram ke re tén be lül 1,4 km út újult meg a bü ki és si ma -
sá gi le ága zó kö zött. A 306 mil lió fo rint ér té kû fel újí tás tar tal maz ta az út épí tést,
a sze gély kö vek cse ré jét és az el vá lasz tó szi ge tek tér kö ve zé sét.                yde

Dr. Göde György 
1954–2020

Utat avattak Bük határában 
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• Sajtoskál
„Együtt a szép Sajtoskálért!”

A sajtoskáliak ten ni aka rá sá ról, ös  sze fo gá -
sá ról tesz ta nú bi zony sá got, hogy 2020 ok tó be -
ré ben meg ala kult az „Együtt a szép
Sajtoskáért” Egye sü let, mely nek cél ja, hogy a
te le pü lés ter mé sze ti és épí tett kör nye ze tét
meg óv ja, a ha gyo má nyo kat meg õriz ze, ápol -
ja, to vább vi gye. A fej lesz té si ter vek el éré sé hez
pá lyá za ti for rá sok meg ta lá lá sa és el nye ré se is
cél. A te le pü lés ut cá i nak szé pí té se, dí szí té se is
a ta gok fel ada tai kö zé tar to zik. A meg ala ku lás -
kor 26 sajtoskáli ér tett egyet a cé lok kal és érez -
te ma gá é nak a fel ada tot. A cé lo kat ha ma ro -
san a meg va ló sí tás kö vet te. Vi dám õszi han gu -
lat ba, dísz be öl töz tet ték a fa lu la kói az ut cá kat.
A fa lu gond nok – Hoós Sán dor – kre a tív mun kái
mel lett, me lyek a na gyobb köz te re ken je len tek
meg, a há zak elõtt is na gyon szép kom po zí ci -
ók csá bí tot ták az ér dek lõ dõ ket a fa lu ba. Most,
hogy az õszi dí szek az enyé sze té let tek, be kö -
szönt a csen de sebb, ám de an nál ked ve sebb
idõ szak, az ad vent. Kö zös ad ven ti ren dez vé -
nyek meg tar tá sa je len leg nem le het sé ges,
azon ban a szép té li Sajtoskál el kép ze lé se meg -
va ló sul ni lát szik. Az ad ven ti idõ szak min den
nap ján egy-egy újabb szám vil lan fel a te le pü -
lés há za i nak ab la ká ban, je lez ve ez zel is, hogy
vár juk a Fényt, Jé zus szü le té sét. A töb bi dí szí tés
le gyen meg le pe tés, öröm az el ké szí tõk nek, a
ben ne gyö nyör kö dõk nek. Bí zunk ben ne, hogy
a lel ke se dés még job ban fo ko zó dik. Min den
év szak ban mél tó dísz ben pom pá zik ez az ap -
rócs ka, de an nál ked ve sebb kis fa lu.         bse

„Em lék mû vek, kop ja fák,
je lek, obe lisz kek
õr zik mementóként… 

fe led he tet len tettüket.“
/Albert Ferenc/

Nemesládony köz ség éle té ben min dig is
nagy sze re pet töl tött be a hõ sök elõt ti tisz te let,
meg be csü lés. Bi zo nyít ja ezt a hõ si em lék mû is,
mely em lé ket ál lít az el sõ és má so dik vi lág há bo -
rú so rán hõ si ha lált halt nemesládonyiaknak. Az

em lék mû ta lap za tá ra gyak ran ke rül friss vi rág. A
köz ség ben nem na gyon ta lál ni olyan csa lá dot,
aki nek ro ko na ne lett vol na érin tett va la me lyik
há bo rú ban. A ma élõk tud ják, õse ink ál do za ta,
hõ si es fe le lõs ség vál la lá sa nél kül ma más vi lág -
ban él nénk. Em lé kez zünk azok ra a csa lád apák -
ra, fi úk ra, test vé rek re, akik hoz zánk ha son ló egy -
sze rû em be rek ként él tek, dol goz tak, ám a pa -
rancs had ba szó lí tot ta õket. A sze ren csé seb bek
ha za tér het tek, de so kan mes  sze ide gen ben es -
tek el, sír juk sem is mert ta lán.

Az 2020-as év az el sõ vi lág há bo rút le zá ró tri -
a no ni bé ke szer zõ dés 100. év for du ló ja. Eb bõl az
al ka lom ból 2020. no vem ber 1-én va sár nap,
min den szen tek nap ján, meg em lé ke zés re és tri -
a no ni em lék táb la-ava tás ra gyûl tünk ös  sze, a
jár vány ügyi sza bá lyok be tar tá sát szem elõtt
tart va. Rubóczkiné Börczy Vik tó ria pol gár mes ter
as  szony kö szön töt te az egy be gyûl te ket, majd
meg em lé ke zett min den szen tek ün ne pé rõl, va -
la mint a tri a no ni év for du ló ról. A kép vi se lõ-tes tü -
let pla tán fát ül te tett tisz te le te je lé ül.

Sok vers író dott a ma gyar iro da lom ban, me -
lyek Tri a non té má ját dol goz zák fel, eze ket hív ták
se gít sé gül fi a tal ja ink. Há rom lányt hal lot tunk
sza val ni, Rubóczki Ré kát, Kan csér Gab ri el lát,
Rubóczki Dorinát. Kö szön jük ne kik az elõ adást!

Az egy há zak ré szé rõl Sza bó Mik lós plé bá nos
úr, va la mint Pécsinger Éva lel kész as  szony is részt
vet tek az ün nep sé gen, ál dá su kat ad ták az új
em lék táb lá ra. Is ten ta ní tá sa sze rint kö zös imád -
ság gal em lé kez tünk el hunyt sze ret te ink re. A
meg em lé ke zés után ki-ki a te me tõ ben foly tat ta
a meg em lé ke zést hoz zá tar to zó ja sír já nál.

Kö szön jük a meg je len tek nek, hogy meg tisz -
tel ték ren dez vé nyün ket

Pietrowskiné Végh And rea

OLVASS
MINKET ONLINE IS!
www.repcevidek.hu

Trianoni emléktábla-avatás
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Nagygeresd Köz ség Ön kor mány za ta az idei
év ben el ma radt ren dez vé nyek költ sé ge it, kar -
ban tar tás ra és ál lag meg óvás ra for dí tot ta. A fa -
lu ház kö zel 30 éves mel lék épü le tei már nagy
mér ték ben el hasz ná lód tak, fõ leg a te tõ szer ke zet
cse ré je vált szük sé ges sé. A
cse rép és hul lám pa la bo rí -
tás he lyett bor dá zott acél -
le mez ke rült fel he lye zés re.
Az egyik mel lék épü let funk -
ci ó ja a fel újí tást kö ve tõ en
tá ro ló hely ség lesz. A má sik
épü let a fa lu busz ga rá zsa -
ként is szol gál, itt a te tõn kí -
vül a hom lok zat is le mez -
bo rí tást ka pott. A jö võ évi
költ ség ve tés ben az épít -
mény be já ra tá nak cse ré -
jé re is kü lö ní tett el pénzt a
kép vi se lõ-tes tü let.

A ki vi te le zést he lyi szak -
em be rek és a ke zük alá
do go zó szin tén hely ben
élõ la ko sok vé gez ték: Bõdi
La jos, Bõdi Ta más, Bánfi
Bé la, Is te nes Kál mán. Az
elõ ké szü le tek nél Ko vács
Csa ba és Ma gyar Ba lázs is
se géd ke zett. Kö szö net a
mun ká ju kért! A ké tez res évek ele jén a Répce
men ti kis tér ség hez tar to zó te le pü lé sek, asz talt,
pa do kat és a tér sé get áb rá zo ló tér ké pet he lyez -
het tek ki a köz te re ik re. Te le pü lé sünk is csat la ko -
zott eh hez a kez de mé nye zés hez a tár su lás jó vol -
tá ból. Az idõ vas fo ga pró bá ra tet te a pi he nõ he -

lyet, a tér kép már évek óta az enyé sze té, az asz -
tal és a pa dok is el hasz ná lód tak. Az ön kor mány -
zat el bon tat ta a ré gi fa bú to ro kat, és a he lyé re
egy szin tén fá ból ké szült, új pi he nõ pa vi lont vá -
sá rolt. A pa vi lon egy sze gé lye zett be ton alap ra

ke rült fel ál lí tás ra. Az ad ven ti idõ szak kö ze led té -
vel a kép vi se lõ-tes tü let ar ra az el ha tá ro zás ra ju -
tott, hogy a ha gyo má nyos ko szo rú és fe nyõ mel -
lé, ké szít tet egy bet le he met is.

A bet le he mi is tál ló épü le te szin tén Bõdi La jos
ke ze mun ká ját di csé ri. A fi gu rák fes tett hun ga ro -

cell bõl ké szül tek, a kom po zí ció ad vent el sõ va -
sár nap ján ke rült mél tó he lyé re. Saj nos a ha gyo -
má nyos ün nep sé günk el ma radt, de meg ra gad -

va az al kal mat, sze ret nék min den ol va só nak
ezek ben a ne héz idõk ben, egész ség ben gaz -
dag ad ven ti ké szü lõ dést kí ván ni!

Né meth Lajosné

Õszi munkálatok Nagygeresden
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Sopronhorpácson is nagy vá ra ko zás sal in -
dul tak ne ki az év nek, hi szen szá mos ter ve volt a
fa lu ve ze té sé nek a prog ra mok kal, fa lu ren de zés -
sel és mun ká la tok kal kap cso lat ban. Talabér Je -
nõ pol gár mes ter me sélt az év rõl.

„A ví rus okoz ta bi zony ta lan sá gok ál tal az idei
év in kább a »szé pít ke zés« és fej lõ dés éve volt a
te le pü lé sen, vi szont sze ren csé re egy-két je len tõ -
sebb prog ra mot meg si ke rült tar ta ni. A ha gyo -
má nyos jú ni us vé gi bú csú, a két na pos szep tem -
ber ele ji fa lu nap (trak to ros nap pal egy be köt ve)
és több ki sebb ese mény is si ke re sen le zaj lott, vi -
szont az év vé gén meg ren de zés re ke rü lõ prog -
ra mo kat le kel lett mon da ni (idõ sek nap ja, ad -
ven ti el sõ va sár na pi gyer tya gyúj tás, ka rá cso nyi
kon cert). Az el ma radt prog ra mok ál tal jö võ re
még na gyobb hang súlyt igyek szünk fek tet ni a
prog ra mok szí ne sí té sé re, vá lasz té kuk nak bõ ví té -
sé re. Re mél jük, ta vas  szal már fel sza ba dul ha -
tunk, és együtt ün ne pel het jük az egész sé get, a
kö zös sé get. Ami a fej lõ dést il le ti, ja nu ár ban ke -
rült meg vá sár lás ra a ta va lyi év ben el nyert pá -

lyá za ti tá mo ga tás ból (11,7 mil lió fo rint) az ISEKI
TXG kom pakt trak tor, mely az óta is ha tal mas se -
gít sé get nyújt a te le pü lés te rü le te i nek ren de zé -
sé ben. Ta vas  szal kez dõd tek meg a mun ká la tok
az óvo da hát só ud va rán, ahol ke rí tést ka pott az

ud var rész, és az új já -
té kok is el he lye zés re
ke rül tek, me lyek vár -
ják, hogy a kis hasz -
ná ló ik mi nél ha ma -
rabb igény be ve gyék
õket. Ez a fej lesz tés is
egy ta valy el nyert
pá lyá zat ból ke rült
meg va ló sí tás ra (4,8
mil lió fo rint). Mint
ahogy ko ráb bi szá -
munk ban is be szá -
mol tunk ró la, böl csõ -
de lé te sí té sé re is
nyer tünk for rást (80
mil lió fo rint), mely nek
elõ ké szí té si fel ada tai
si ke re sen le zaj lot tak.

De cem ber ben el kez dõd nek a tetõfelújítási
mun ká la tok, és jö võ õs  szel már az el ké szült,
meg újult épü let vár hat ja a meg fe le lõ ko rú gyer -
me ke ket. Nyá ron kap tuk meg az ér te sí tést a
nyer tes kör nye zet vé del mi inf rast ruk tú ra fej lesz tés -
re vo nat ko zó pá lyá za tunk ról (25 mil lió fo rint),
mely kap csán a Fõ ut ca Lédeci sza ka szán ke rül
meg va ló sí tás ra ter ve ink sze rint jö võ re az árok -
rend szer át épí té se a meg fe le lõ csa pa dék víz-el -
ve ze tés ér de ké ben. Tá mo ga tást nyer tünk a Bem
Jó zsef ut ca egyes jár da sza ka sza i nak fel újí tá sá ra
is (3 mil lió fo rint), il let ve azo kat a sza ka szo kat,
me lyek nem ke rül het tek be le a pá lyá zat ba, az
ön kor mány zat sa ját for rá sá ból fel újít tat ja, így az
ös  szes el öre ge dett jár da rész új ál la pot ba ke rül -
het. A tér kõ már meg ér ke zett, így a mun ká la tok
is rö vid idõn be lül el in dul hat nak. Ezen kí vül sa ját

erõ bõl (kö rül be lül 25 mil lió fo rint ér ték ben) újí tot -
tuk fel nyá ron és õs  szel a Fõ ut ca jár dá i nak je -
len tõ sebb sza ka sza it. To váb bi öröm hír szá munk -
ra, hogy a szep tem ber ben be adott óvo da fel -
újí tás ra vo nat ko zó pá lyá za tunk is nyert 55 mil lió
fo rin tot, így az óvo dánk épü le te is kor sze rû söd -
het. A pá lyá zat ke re te in be lül a te tõ cse ré je va -
ló sul meg, va la mint le bon tás ra ke rül a ka zán ház
épü le te, amely nek a he lyé re egy új épü let rész

ke rül, amely a meg lé võ épü let hez fog csat la -
koz ni, és vi zes blok ként, to váb bá öl tö zõ ként fog
funk ci o nál ni. A szûk fo lyo són va ló öl tö zés-vet kõ -
zés így egy tá gas öl tö zõ he lyi ség be ke rül, a je -
len le gi mos dók he lyé re iro dák ke rül nek. Hogy a
fej lõ dé sen túl a szé pü lés rõl is me sél jünk, mû kö -
dik Sopronhorpácson egy na gyon szor gos fa lu -
szé pí tõ cso port, kik ide jü ket és ener gi á ju kat nem
saj nál va se gí tet tek ab ban, hogy kis te le pü lé -
sünk min den pont ja meg szé pül jön. Az egyik leg -
na gyobb mun kát je len tet te a nem ré gi ben el ké -
szült Szent Lász ló-kert rend be té te le a fa lu köz -
pont já ban. A te rü le ten el he lye zés re ke rült egy

Sopronhorpács 
mindennapjai 2020-ban
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ön tö zõ rend szer, amely biz to sít ja a fû és a nö vé -
nyek meg fe le lõ csa pa dék kal va ló el lá tá sát. Az
egyes utak ta lál ko zá sá nál a sar kok ba vi rá go kat,

nö vé nye ket ül tet tek. Az egy -
ko ri fü ves te rü le tek is per me -
te zés után új ra let tek szór va
fû mag gal. A ko ráb bi, ta va szi
kar ban tar tá si mun ká la tok nak
kö szön he tõ en a pa dok, táb -
lák, sze mét tá ro lók le fes tés re
ke rül tek. A ka rá cso nyi ki vi lá gí -
tás hoz szük sé ges vil lany ve ze -
ték is a föld be ke rült. Em lí tés re
mél tó még az a sok ki sebb,
de an nál több idõt igény lõ
mun ka, me lyet egész éven át
vé gez tek. Meg szé pül tek a
busz meg ál lók, a zöld te rü le -
tek, a Lé de ci-ká pol na kör nyé ke, a ját szó tér és a
kul túr ház kör nyé ke, il let ve a ré gi sze mét tá ro lók
he lyé re új ke rült. Kü lön sze ret nék kö szö ne tet
mon da ni a fa lu szé pí tõ kön kí vül min den szor gos

kéz nek, akik rend be te szik és szé pí tik az ál ta luk
vál lalt te rü le te ket, ki emel ve kö zü lük a lédeci la -
ko so kat, kik kez de tek tõl fog va szí vü kön vi se lik

ká pol nánk sor sát. Ka rá csony hoz kö -
ze led ve prog ra mok hí ján a han gu -
la tot a dí szí tés és a fé nyek fog ják
meg hoz ni. A ta va lyi év hez ha son ló -
an ki vi lá gí tás ra ke rül a Lász ló-kert és
a Fõ tér is, és idén is meg hir det tük a
la kos ság kö ré ben az ab la kok ban
el he lye zett ad ven ti ka len dá ri u mot.
Min den je lent ke zõ csa lád vá laszt -
ha tott egy szá mot 1-tõl 24-ig, és de -
cem ber 1-jé tõl kezd ve az a szám vi -
lá gít ki az ab la kok ban, ame lyik
szám ép pen kö vet ke zik a nap tár -
ban. Az 1-es szám mal az ön kor -
mány zat in dí tot ta a vis  sza szám lá -

lást. Kel le mes vá ra ko zást és ké szü lõ dést, to váb -
bá ví rus men tes na po kat kí vá nunk min den ki nek
az el kö vet ke zen dõ idõ szak ra!”

Igler Pat rí cia

Ko szo rú zás 
Ól mo don

Tri a non em lé ké re ko szo rúz tak no vem -
ber 11-én, Ól mo don. A 11-es Hu szár Ha -
gyo mány õr zõ Egye sü let, ha gyo má nyos
hu szár ru há ba és lo vas vi se let be öl töz ve
áll tak dísz sort, me lyet a Mar ton Szál lás lo -
va sai kí sér tek.

A tri a no ni em lék táb lá nál Hergovich
Vin ce pol gár mes ter kö szön töt te a ha gyo -
mány õr zõ egye sü le tet, majd ün ne pé lyes
ke re tek kö zött a ko szo rú zás kö vet ke zett.

A jár vány mi att saj nos ke vés né zõ elõtt
zaj lott az ese mény.                            yde
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Ad ven ti ké szü lõ dés és 
Mi ku lás vá rás Répceszentgyörgyön

Az idei ad ven ti idõ szak – ahogy sok más
eb ben az év ben – más ként ala kul, mint
ahogy azt a ko ráb bi évek ben meg szok tuk és
meg sze ret tük. Igaz ez a csa lá dok és a fa lu kö -
zös sé gé nek éle té re is, hi szen kö zös prog ra -
mok kal és gyer tya gyúj tá sok kal nem szí ne sít -
het jük a ka rá cso nyi vá ra ko zás ide jét.
Répceszentgyörgyön azon ban még sem mel -
lõz zük az ün nep fé nye it, az ös  sze tar to zás esz -
mé jét és la kó he lyünk szeb bé té te lét. 

Az „Ad ven ti Ab la kok” prog ram ke re te in be -
lül de cem ber 1. és 24. kö zött min den nap fel -
gyul lad nak a fé nyek a te le pü lés va la me lyik
há zá nak vagy in téz mé nyé nek ab la ká ban –
ha son ló an ah hoz, ahogy az ad ven ti ka len dá ri -
um ban is min den nap ki nyi tunk egy ab la kot.
Ka rá csony kö ze led té vel nap ról nap ra több ház
ab la ka fog a dá tum nak meg fe le lõ dísz be öl -
töz ni és vi lá gí ta ni, míg vé gül szent es tén mind a
24 ab lak egy szer re fog ün ne pé lyes fé nyé ben
ra gyog ni. Az ad ven ti ab la kok dí szí té se nem
ver seny, így nyer te sek, dí ja zot tak nin cse nek.
Azon ban his  szük, hogy a prog ram ál tal min -
den ki nyer, a dí szí tõ is, és az is, aki „csak ” gyö -
nyör kö dik ben ne. Nyer ve le a fa lu tel jes kö zös -
sé ge is: sok szép, öt le tes ad ven ti ab la kot, és
ami még fon to sabb, ér té kes per ce ket, az aján -
dé ko zás örö mé nek va rá zsát. Mert min den
egyes ab lak aján dék lesz – iga zi, szív bõl jö võ,
min den ki nek ked ves aján dék. Ez úton is kö szön -
jük a fa lu la kó i nak ak tív rész vé tel ét!

Idén a Mi ku lás-vá rás sem le het sé ges a meg -
szo kott mó don, azon ban ez nem je len ti azt,
hogy kis fa lunk ba ne lá to gat na el a nagy sza kál -
lú. Ez út tal a Mi ku lás min den kit a sa ját ott ho ná -
ban lá to gat meg de cem ber 6-án dél után – mi -
vel az idõ já rás-je len tés ha vat nem je lez, így vá -
ra tó an lovaskocsival ér ke zik hoz zánk.

Két ség te len, hogy ez az ad vent és ka rá -
csony más lesz, mint a ko ráb bi ak. Sok ha gyo -
mány és szo kás ki ma rad az idei ké szü lõ dés, il -
let ve ün nep lés so rán. De nem ma rad el min -
den – nem ma rad el a ked ves ség, a ne ve tés,
a sze re tet és a re mény. Így nem ma rad el az
ün nep, csak át ala kul (ki nek job ban, ki nek ke -
vés bé). Kí vá nom, hogy min den ki a leg job bat
hoz za ki be lõ le!

Répceszentgyörgy köz ség kép vi se lõ tes tü -
le te ne vé ben min den ki nek ál dott, bé kés, bol -
dog ad ven ti ké szü lõ dést és ka rá cso nyi ün ne -
pe ket kí vá nok!                             Rácz Anett

[         ]RÖVID

H Í R E K

• Répceszentgyörgy

OLVASS
MINKET

ONLINE IS!
www.repcevidek.hu

Egy-egy hos  szú élet mun ká já nak el is me ré se -
kép pen, tisz te let tel és sze re tet tel kö szön töt ték
Zsira két la kó ját is az el múlt hó na pok ban az ön -
kor mány zat kép vi se lõi. 

A szép ko rú ak kö szön té sé rõl
ren del ke zett Ma gyar or szág
Kor má nya, s amen  nyi ben az
érin tett hoz zá já ru lá sát ad ja a
kö szön tés meg szer ve zé sé hez,
úgy ab ban az eset ben kö szön -
tõ ok irat ké szül a mi nisz ter el nök
alá írá sá val, me lyet a he lyi pol -
gár mes ter és a jegy zõ ad át.

Eb bõl az ap ro pó ból lá to -
gat ta meg Nagy Fer di nánd
pol gár mes ter és Czipetics
Györgyné jegy zõ szep tem ber
hó nap ban Hor váth Jó zsefnét,
szü le tett Ba logh Gi zel lát. Na -
gyon ked ves fo gad ta tás ban ré sze sül tek, a csa -
lád egy ré sze is je len volt a kö szön tés nél.  Gi zi
né ni – hi szen a fa lu ban csak így em le ge tik –
1930. szep tem ber 2-án szü le tett Sajtoskálon, s

há zas sá ga ré vén ke rült Zsirára. Itt dol go zott a
he lyi Ér tel mi Fo gya té ko sok Ott ho ná ban sza kács -
nõ ként. Fõzt jét az óta is em le ge tik, akik ak kor et -

tek be lõ le. Fér jé vel 48 évig él tek együtt, s a há -
zas sá guk ból 3 gyer me kük szü le tett, 2 lány és
egy fiú. Má ra már bol dog nagy ma má ja 7 uno -

ká já nak és dé di je 9 déd uno ká já nak. Az ön kor -
mány zat kép vi se lõi kö szön töt ték, és to váb bi jó
egész sé get kí ván tak ne ki a ke rek év for du ló al -
kal má ból. 

Ugyan csak eb bõl az ok ból lá -
to gat ták meg no vem ber 1-én Far -
kas Andornét, szü le tett Vlasits Er zsé -
be tet, aki Peresznyén lát ta meg a
nap vi lá got 1930. no vem ber 1-én.
Itt élt fér jé vel és a há zas sá guk ból
szü le tett lá nyuk kal, Er zsé bet tel. Kõ -
sze gen dol go zott a SZOT Gyer -
mek üdü lõ ben. 31 éve él Zsirán a
lá nyá nál és an nak csa lád já nál. A
mai na pig ak tí van ki ve szi a ré szét
a há zi mun ká ból, se gí ti és tá mo -
gat ja a csa lád ját. Ket tõ uno ká ja
fel nõtt már, és egy déd uno ká ja is
van, aki ott jár tunk kor meg is tán -
col tat ta a déd nagy ma mát. En nél
a kö szön tés nél a pol gár mes ter
mel lett Petkovits Já nos al pol gár -
mes ter volt je len. 

Mind ket tõ jük nek na gyon jó egész sé get és
to váb bi bol dog éve ket kí vá nunk csa lád juk kö -
ré ben!                                                    NPK

Horváth Józsefné köszöntése

Szépkorúak köszöntése

Farkas Andorné köszöntése
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Az egyik leg na gyobb kö zös sé gi ol da lon ol -
vas ha tunk sok-sok ér de kes sé get a Ma dár vár tán
tör tén tek rõl. Az idõ sebb kor osz tály nak, kik nek
tag jai nem az online fe lü le ten tá jé ko zód nak, sok
min den ki ma rad hat, pe dig él mé nye ik van nak
ar ról a kör nye zet rõl, hi szen ott töl töt ték fi a tal sá -
gu kat, mun ka ide jü ket. Ne kik szá nom ezt a rö vid
be szá mo lót.

Ok tó ber 1. „A csicsörke Észak-Af ri ká ból ter -
jesz ke dett Eu ró pá ba. Ha zai meg te le pe dé sé nek
pon tos ide jét nem is mer jük, de az 1850-es évek -
ben már el ter jedt fész ke lõ volt a Du nán tú lon. Vi -
szony lag ke ve set fo gunk, 1998 és 2019 kö zött
mind ös  sze 93 pél dányt gyû rûz tünk Tömördön. A
mel lé kelt ké pen lát ha tó csicsörkét 2020. szep -
tem ber 16-án gyû rûz ték Völcsejen, a ma dár vár -
tá tól lég vo nal ban 17 ki lo mé ter re észak ra. Ma
vis  sza fog tuk Tömördön.” 

„2020. ok tó ber 9-én vis  sza fog tunk egy er dei
szür ke be gyet, 2019. ok tó ber 7-én gyû rûz ték
Szlo vé ni á ban. Idén ké sõbb kezd het te és/vagy
las sab ban foly tat ja õszi vo nu lá sát, mint ta valy.
Rész le ges (par ci á lis) vo nu ló ma dár fa jok ra jel -

lem zõ, hogy egyes pél dá nyai el sõ sor ban kör -
nye ze tük ak tu á lis ál la po tá tól füg gõ en idõ zí tik
vo nu lá su kat. Ked ve zõbb kö rül mé nyek ese tén
ké sõbb in dul nak és/vagy las sab ban vo nul nak.”

Ok tó ber 17. „Ma dél elõtt fog tuk a mel lé kelt
ké pen lát ha tó szaj kót. A szaj kó gya ko ri fész ke lõ a
kör nyék er de i ben, ha zai fész ke lõ és te le lõ ál lo -
má nya is nö ve ke dett az utób bi húsz év ben. Szep -
tem ber-ok tó ber ben na gyobb szám ban át vo nu -
lók is elõ for dul nak a ma dár vár ta kör nyé kén.”

Ok tó ber 17. „Ma reg gel fog tuk a sordély
mel lé kelt fény ké pe ken lát ha tó pél dá nya it (Fo tó:
Riba Krisz ti na). A sordély egyi ke azok nak a me -
zõ gaz da sá gi te rü le te ken élõ ma dár fa jok nak,
me lyek nek ha zai fész ke lõ ál lo má nya je len tõ sen
csök kent az utób bi húsz év ben.” 

„Ha ma ro san új mí ves kö tet tel bõ vül a he lyi
ki adá sú ter mé szet tu do má nyos köny vek pa let tá -
ja. A Vas me gye ma da ra i nak név jegy zé ke cí mû
kö te tet vár ha tó an no vem ber vé gén ve he tik kéz -
be az ol va sók. Dr. Gyurácz Jó zsef és dr. Kóta
And rás, a Ma gyar Ma dár ta ni és Ter mé szet vé del -
mi Egye sü let Vas Me gyei He lyi Cso port já nak ve -

ze tõi ar ra vál lal koz tak, hogy, rend sze re zik és kö -
tet be ren de zik azo kat a ma da rak ra vo nat ko zó,
va si ada to kat, me lye ket az el múlt 200 év ma -
dár meg fi gye lõi rög zí tet tek. Dr. Gyurácz Jó zsef, a
kö tet egyik szer zõ je el mond ta, hogy az 1800-as

évek tõl 2019-ig tar tal maz za a könyv a Vas me -
gyé ben va la ha meg fi gyelt ös  szes ma dár név -
jegy zék ét. Ez 301 ma dár faj. A ke ve sebb szer
meg fi gyelt ma da rak ra vo nat ko zó va la men  nyi
ada tot, a gya ko ribb ma da rak ról pe dig a leg -
fon to sabb in for má ci ó kat ta lál juk meg a könyv -
ben. A 270 ol da las kö te tet több mint száz szí nes
fo tó gaz da gít ja.”

KSzÁ

Néhány érdekesség a Madárvárta életébõl...
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Ok tó ber ben jog erõ re emel ke dett, s im már
hi va ta lo san lé te zik, mû kö dik az Együtt
Szakonyért Egye sü let. Kö szö net Hor váth Edi na
al jegy zõ nek, ki nek mun ká ja ál tal vált le he tõ vé,
hogy a lel kes, 29 fõ bõl ál ló csa pat jo gi lag is
egye sü let ként mû köd jön. A ta gok Némethné
Tóth Már tát vá lasz tot ták el nö kük nek.

Az egye sü let cél ja: „Mind azon kul tu rá lis ha gyo -
má nyok ápo lá sa, me lyek Szakony te le pü lés éle té -
hez, tör té ne té hez kap cso lód nak. A vi dék ér té ke i -

nek, tár gyi és szel le mi kul tú rá já nak meg õr zé se, a
tér ség ben és a ré gi ó ban. Ter mé sze ti és épí tett kör -
nye ze ti ér té kek meg óvá sa, fej lesz té se. A kör nye -
zet tu da tos, egész sé ges élet mód ra ne ve lés.”

A kez de ti pénz ügyi for rás a ta gok tag dí ja.
Pá lyá zat út ján szer zett tá mo ga tás ra csak ké -
sõbb lesz le he tõ ség. 

Bár az egye sü let most lett hi va ta los, de ed dig
is je len volt a te le pü lés éle té ben. A ta va lyi év ben

na gyon sok em ber mun ká ja ál tal ké szült el a
nagy ad ven ti ko szo rú. Idén feb ru ár ban az ön kor -
mány zat tal és a fi a ta lok kal kö zö sen egy jól si ke -
rült csa lá di far san got szer vez tek, s bo nyo lí tot tak
le. Bár hús vét a ta vasz ün ne pe, de feb ru ár kö ze -
pé tõl fo lya ma to san mun kál kod tak ki csik és na -
gyok a fa lut szé pí tõ de ko rá ci ók el ké szí té sé ben,
me lyek áp ri lis ele jé tõl dí szí tet ték a te le pü lést. 

A fa lu má jus fá ját a kép vi se lõk és a szé pí tõk
fér fi tag jai ál lí tot ták fel. Saj nos a ha gyo má nyos
„ki tán co lás ra” az idei év ben csak szûk kör ben
ke rül he tett sor. 

Jú ni us ban nagy mun ká la tok vol tak az em -
lék mû vek par ko sí tá sá nál, se géd kez tek az egye -
sü let tag jai. A vi rág ágyás ok ki ala kí tá sát szor gos
ke zek vé gez ték. Jú li us ban ren de zett fa lu nap
szer ve zé sé ben, le bo nyo lí tá sá ban szin tén so kat
se gí tet tek.

Az õsz szin tén ak tí van telt, hi szen el ké szí tet ték
és fel ál lí tot ták a Szakony be tû ket, me lyet ha ma -
ro san vi dám õszi de ko rá ci ó val dí szí tet tek. A ha -

gyo má nyos szü re ti
fel vo nu lá son is részt
vet tek.

No vem ber re be fe -
je zõd tek az in téz mé -
nyek fel újí tá sa. A kö -
zös sé gi ház, az or vo si
ren de lõ és a könyv tár
ta ka rí tá sá ra fel aján -
lot ta se gít sé gét az
egye sü let. No vem ber
7-én, szom ba ton húsz
em ber het ven órás
mun kát vég zett. A hí -
vó szó ra a ta go kon kí -
vül is ér ke zett se gít -

ség. Min den ki sa ját ta ka rí tó sze re ket, -eszközöket
hoz va állt ne ki a nagy mun ká nak, amit saj nos
nem si ke rült be fe jez ni. A mes te rek után még
min dig ma radt bõ ven ten ni va ló. Ez a mun ka túl -
nõ az egye sü le ten. A mun ka fo lya mat el vég zé se
után az ön kor mány zat anya gi tá mo ga tás sal se -
gí ti a már hi va ta lo san meg ala kult egye sü le tet.

Az el kö vet ke zõ hó na pok fel ada ta it a jár -
vány hely zet fe lül ír ja, így azok meg szer ve zé se fo -
lya ma tos lesz, ahogy a le he tõ sé gek meg kí ván -
ják, en ge dik.

Ada

Megalakult az Együtt Szakonyért Egyesület
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Az éven te de cem ber 6-án ün ne pelt szent
Mik lós püs pök a 4. szá zad ban mû kö dött Kis-
Ázsia (a mai Tö rök or szág) te rü le tén. A ka to li kus és
a gö rög ke le ti egy ház nak is na gyon ked velt
szent je. Gaz dag ke res ke dõ csa lád ból szár ma -
zott, de va gyo nát szét osz tot ta a sze gé nyek, kü -
lö nö sen a gyer me kek kö zött. Ez zel a tén  nyel
kap cso lat ban ala kul tak ki nép szo kás ok
ün ne pé nek elõ est éjén, ami kor „sze mé -
lye sen” meg lá to gat ja a gyer me ke ket:
vizs gáz tat ja, meg imád koz tat ja õket,
majd tu dá suk és egész évi vi sel ke dé sük
sze rint aján dék kal ju tal maz za, vagy vir -
gác  csal meg ve rés sel bün te ti õket.
Szent Mik lós, az az Mi ku lás a fe nyí tést a
kí sé re té ben le võ ör dög re (kram pusz ra)
bíz za. Mi vel Mik lós püs pök az ör dö göt
éle té ben több ször el ül döz te, lánc ra
ver te, an nak em lé ké re a du nán tú li Mi -
ku lás-es ti „Lán cos Mik lós” szo kás sze rint
a kram pusz el akar ja ra gad ni a gyer -
me ke ket, de Mik lós meg szé gye ní ti,
eset leg lánc ra is ve ri.

Ez a nép szo kás a né met nyelv te rü le tek fe lõl
ér ke zett ha zánk ba. Or szá gos je len tõ sé gû tény,
hogy en nek a né pi szín já ték nak a leg el sõ fenn -
ma radt írá sos em lé ke ép pen Csepregre vo nat -
ko zik. Ez az egyik ok, ami ért Csepregen kü lö nös
je len tõ sé gû a Mi ku lás-es te. A me zõ vá ros ta ná -
csa 1785. de cem ber 3-án, II. Jó zsef fel vi lá go sult
szel le mé ben ilyen ha tá ro za tot fo gal ma zott meg
egy már ko ráb ban gya ko rolt jel me zes-masz kos,
szín já ték sze rû nép szo kás til tá sá ra: „mi vel nyil -

vánságosan ta pasz tal ta tik, hogy de cem ber hol -
nap nak ele jén es ni szo kott Szent Mik lós püs pök
nap ja elõtt va ló estvéli vagy éj sza kai üdõben
né me lyek kü lön fé le öl tö ze tek ben, ál or cák ban
ma go kat el rejt vén, házrul-házra jár nak s a gyen -
ge gyer me ke ket is he lyes el mé vel el len ke zõ
ijesz tõ csufos fi gu rák kal ret teg te tik, ke mé nyen

pa ran cso l  ta  t i k ,
hogy sen ki sem
Szent Mik lós elõtt
va ló estve, sem
Üdvözé tõnknek
szü le té se nap ján,
éj sza ká ján, akár
alat ta va lói, akár
gyer me kei nagy
le á nyai ál tal az
ilyetín szí nes öl tö -
ze te ket, avagy
házrul-házra va ló
éneklíseket, me -
lyek ál tal az éj sza -
kai csen des ség

sér tõ dik, meg en ged ni ne merészeljen”...
Csepregen azon ban még a 19–20. szá zad

for du ló ja elõtt is jár tak Mik lós nap ján a fi a ta lok
ház ról ház ra, ijesz te ni. Hos  szú lán ca i kat csör get -
ték, meg is ver ték ve le a já ró ke lõ ket. Ilyen kor
még a szom széd ba sem kí vánt sen ki sem át -
men ni.

Szent Mik lós nap já nak má sik he lyi je len tõ sé -
ge vá ro sunk ban a fõ té ri plé bá nia temp lom hoz
kap cso ló dik. A temp lom vé dõ szent je ugyan is a

kö zép kor óta szent Mik lós. Ez a tény ar ra utal,
hogy ke res ke dõ vá ros volt Csepreg, mert Mik lós
egy részt a kal má rok (uta zó ke res ke dõk), tõ zsé rek
(mar ha ke res ke dõk) kö ré ben ör ven dett nagy tisz -
te let nek. A ko ráb bi év szá zad ok ban vi rág zott itt a
Répce men ti fü vön hiz lalt mar hák kal, a bor ral és
a ga bo ná val ke res ke dés. Ak ko ri ban a ró mai ka -
to li kus egy ház ban nem zet kö zi szin ten kö te le zõ
ün nep volt szent Mik lós nap ja. Ma gyar or szá gon
1611-ben tö röl ték el ezt.

Az 1776-os nagy tûz vész ben plé bá nia temp -
lo munk is el pusz tult. Ami kor a kö vet ke zõ évek -
ben új já é pí tet ték, ak kor al kot ta a je len le gi ol tár -
ké pet Johann Cimbal szi lé zi ai szár ma zá sú bé csi
ol tár kép- és fres kó fes tõ. Azt nem tud juk, hogy
ko ráb bi fõ ol tár kép mi lyen je le ne tet mu ta tott
Mik lós püs pök éle té bõl. A mos ta ni kép olyan
hely zet ben áb rá zol ja, amint sze gé nyek kel, be -
te gek kel, gyer me kek kel jó té kony ko dik. Hi szen
köz is mer ten a gyer me kek és di á kok vé dõ szent je
is. Eh hez a fo ga lom kör höz kap cso ló dik az új he -
lyi ha gyo mány, mi sze rint a csepregi ál ta lá nos is -
ko la di ák jai Mik lós nap ján, de cem ber 6-án kö -
zö sen ün ne pi szent mi sén vet tek részt, és a szent -
mi se után pe dig aján dék cso ma got kap tak. A
plé bá nos úr pe dig a pe da gó gu so kat meg ven -
dé gel te és kö tet len be szél ge tés re hív ta a plé bá -
ni á ra.

Le zá rás ként meg em lít he tem, hogy volt kor,
ami kor egész Ma gyar or szá gon is ko lai szü net volt
de cem ber 6-a mint a kor mány zó ne ve nap ja.

Ba logh Jánosné Hor váth Te ré zia Bu da pest
Horváthné Pa dos Te réz Csepreg

Szent Miklós ünnepe 
két okból is különös jelentõségû Csepregen
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Az év szá zad okig Sop ron vár me gyé hez tar to zó
Bük fiú gyer me kei és le gé nyei a 19–20. szá zad for -
du ló ja kö rül az év szá za dos né pi já té kok mel lett új
já té ko kat is meg is mer tek és gya ko rol tak, így fut bal -
loz tak is. Per sze ne mind járt nagy pá lyá ra és 11 fõs
csa pa tok ra gon dol junk. Iga zá ból so ká ig in kább
az úgy ne ve zett li ba le ge lõs és „grund fo ci”, s a kis -
ka pu zás volt a ked velt.

Az I. vi lág há bo rút kö ve tõ for ra dal mak után „a
cu kor gyá ri és a köz sé gi ipa ros ság, va la mint a kis -
szá mú ér tel mi ség” és a vá ro son ta nu ló fi a tal ság
„in dí tot ta meg a sport kör szer ve zé sét.” Az egye sü -
let 1920 feb ru ár já ban ala kult meg. A Bü ki Test -
edzõk Kö re (rö vi dít ve: BTK) be jegy zé sé vel kap cso -
la tos ad mi niszt rá ció több mint két évig el tar tott. Vé -
gül a bel ügy mi nisz ter 1922-ben lát ta moz ta a több -
ször mó do sí tott alap sza bályt, s ez zel be je gyez te az
egye sü le tet.

A kez de ti év ti ze dek ben a sport kör nek csak
lab da rú gó-csa pa ta mû kö dött. „Az el sõ lab da rú -
gó-mér kõ zés re a cu kor gyá ri ré ten ke rült sor a
csepregiekkel” még 1920-ban. A mér kõ zés ered -
mé nye is me ret len. A já rá si szék he lyen ak kor még
nem volt sport egye sü let, de a fi úk már ott is fo ciz -
tak, s egy re gyak rab ban meg mér kõz tek a kö ze li
te le pü lé sek csa pa ta i val is. A fa lu si csa pa tok nak
egy ide ig baj nok ság sem volt szer vez ve, egy más -
sal és a kö ze li vá ro sok egyes csa pa ta i val ját szot -
tak mér kõ zést, s idõn ként egy-egy fut ball ku pán
vet tek részt. 

„A ka pu kat a mér kõ zés he lyén elõt te nap a já -
té ko sok ál lí tot ták fel, akik ma guk is so kat ál doz tak
a spor tért: vi dék re sa ját költ sé gü kön vo nat tal men -
tek mér kõ zést ját sza ni, vagy ke rék párt is hasz nál tak
er re a cél ra, de a kö ze li fal vak ba el is gya lo gol tak.
Nem saj nál ták az anya ga i kat ak kor sem, mi kor a
fel sze re lé sü ket: mez, lab da, fut ball ci põ stb. ma guk
vá sá rol ták meg” – ír ta Sza bó Jó zsef: Bük más fél év -
szá za da c. ta nul má nyá ban. Mi vel a sport kör egy
ide ig anya gi tá mo ga tás ban nem ré sze sült, a ta -
gok és ba rá ta ik – fõ leg a hû vö sebb idõ szak ban –
szín da ra bo kat ta nul tak be és ad tak elõ a nagy köz -
ség ben több elõ adás ban, és al kal man ként a kö -
ze li te le pü lé se ken is. A he lyi elõ adá sok egy ré sze
után – kü lön be lé põ jeggyel – tánc mu lat sá go kat is
tar tot tak. A be vé telt a sport kör cél ja i ra hasz nál ták
fel. Az 1923 vé gén „le ját szott Csa ló dá sok cí mû
szín mû be vé te lé bõl vet ték meg az el sõ [kö zös] fel -
sze re lést” 1924-ben – ír ta Sövegjártó Lász ló: A bü ki

sport kör tör té ne te c. kéz ira tá ban. A nagy köz ség
kul tu rá lis éle té be tör té nõ ak tív be kap cso ló dás ve -
zet he tett oda, hogy va la mi kor az 1930-as évek
má so dik fe lé ben vagy a 40-es évek ele jén a sport -
kör ne ve Bü ki Test edzõk Kul tu rá lis Egye sü le té re (rö -
vi dít ve: BTKE) vál to zott.

A bü ki lab da rú gás el sõ vi rág ko ra az 1930-as
évek el sõ ré szé ben volt. Még nem sze re pel tek baj -
nok ság ban, de 1932-ben pél dá ul ba rát sá gos
mér kõ zést „ját szot tak az SZSE-vel, a Szom bat he lyi
MÁV-val (a mai Ha la dás elõd je), a SZAK II-vel, a
SOTEX-szal, a Sop ro ni MAFC-cal, a Kõ sze gi SE-vel, a
Lö võ vel, a Be led del, a
Nagy cenk kel, az
Acsáddal, a Csepreggel
és a Vassuránnyal is…
Nagy si ker nek köny vel -
het jük el a Bük–Csepreg
kom bi nált csa pa tá nak az
ak kor hí res Savaria má so -
dik csa pa tá val (mely ben
négy pro fi já té kos is sze -
re pelt) szem ben ki ví vott
2:2 ará nyú dön tet len jét”
– ír ta Sövegjártó Lász ló
em lí tett kéz ira tá ban. 

Idõ köz ben új, spor to -
lás sal is fog lal ko zó egye -
sü le tek ala kul tak köz sé ge ink ben. A 20-as évek kö -
ze pén min den te le pü lé sen meg ala kult a Le ven te

Egye sü let, mely nek tör -
vé nyi kö te le zés sel tag -
ja lett min den 12–21,
ké sõbb 23 éves, is ko lai
ta nul má nyo kat nem
foly ta tó fiú. A le ven té -
ben ka to nai elõ kép zés
folyt, mert ek kor a há -
bo rút el vesz tõ or szá -
gok ban nem le he tett
ál ta lá nos had kö te le -
zett ség. Az ala ki ki kép -
zés stb. mel lett a le ven -
te moz ga lom ke re té -
ben fej lõ dött az at lé ti -
ka, a ke rék pá ro zás, a
lö vé szet és az úszás is.
Ter mé sze te sen a le ven -
ték kö ré ben is nép sze rû

volt a fo ci, s egy idõ után a moz ga lom hoz is kö tõd -
tek a sport kö rök után pót lás-csa pa tai. Mi re az
1930-as évek vé gé re ki öre ged tek az egy re több
lab da rú gó ku pán ered mé nye sen sze rep lõ el sõ
csa pat idõ sebb já té ko sai, a fi a ta lab bak nem na -
gyon tud ták pó tol ni õket. Ugyan is a kö vet ke zõ kor -
osz tály tag jai a ka to nai be vo nu lá sok kal a lak ta -
nyák ba, a vissza csa tolt or szág ré szek re, majd a
front ra ke rül tek. Ek kor lett egy re na gyobb sze re pe
a le ven te csa pa tok ré szé re szer ve zett já rá si stb.
lab da rú gó-baj nok sá gok nak. Az 1940-es évek ele -
jén ös  sze ko vá cso ló dott bü ki le ven te fo ci csa pat
1942-ben „be ne ve zett a já rá si le ven te baj nok ság -
ra, me lyet nagy küz de lem ben meg is nyert… Az
1943–44. évi le ven te baj nok ság ta va szi for du ló já -
nak el kez dé se kor há rom pont hát rán  nyal a har -
ma dik he lyen állt a [bü ki] csa pat, a ta vas  szal vi -
szont ta rolt. A Szakonyt 12:0-ra, a Bõt 6:1-re, az
Ivánt 8:0-ra, a Csepreg II-t 2:1-re gyõz ték le [a

Csepreg I. ek kor már a ke rü le ti baj nok ság ban ját -
szott], amikor… sor ke rült a já rá si baj no ki cí met el -
dön tõ mér kõ zés re, még pe dig Undon… Csa pa -
tunk fö lé nyes 3:0 ará nyú gyõ zel met aratott… A já -
rá si baj no kok egye nes ki esé ses rend szer ben ját -
szot tak to vább az or szá gos baj no ki cí mért. A sor so -
lás sze szé lye foly tán az elõ zõ évi or szá gos le ven te -
baj nok ság gyõz te se, a Szom bat he lyi Le ven te SK ju -
tott ellenfelül… [A Bü kön ját szott mér kõ zés] 1:1-es
ered mé nye azt je len tet te, hogy a szom bat he lyi ek,
mint ven dé gek ju tot tak to vább”, majd is mét or szá -
gos baj no kok let tek. (Sövegjártó)

Az 1930-as évek kö ze pé tõl a Bü ki Ke resz tény If -
jú sá gi Egye sü let ben (KIE), pár év múl va a Bü ki Ka -
to li kus Le gény egy let ben (KALOT), majd más hely szí -
ne ken is meg in dult az asz ta li te ni sze zés a nagy köz -
ség ben.

„A má so dik vi lág há bo rú a sport kört is meg ti ze -
del te. A fron ton” tíz bü ki spor to ló, mun ka szol gá lat -
ban pe dig a két Ei sen ste in test vér (ki tû nõ úszók vol -
tak) vesz tet te éle tét, töb ben fog ság ba es tek. A vi -
lág égés utol só hó nap ja i ban „a pá lya szé na te lep
volt, az au tók és sze ke rek tel je sen hasz nál ha tat lan -
ná tet ték. Tár sa dal mi mun ká val a fi a ta lok
rendbehozták…, a front el vo nu lá sa után 2 hó nap -
pal már sor ke rül he tett az el sõ mér kõ zés re.” Ek kor
az új if jú sá gi szer ve zet, a Ma gyar De mok ra ti kus If -
jú sá gi Szö vet ség (rö vi dít ve: MADISZ) és agi lis el nö -
ke, Pethõ György ál lo más fõ nök vet te ke zé be a bü -
ki sport irá nyí tá sát. Fõ leg a fut ball ra és az úszás ra
kon cent rál tak, s még 1945-ben szer vez tek egy at -
lé ti kai „ke gye le ti vál tót” is. A lab da rú gók ek kor a
MADISZ-BTKE szí ne i ben mér kõz tek 1946/47-ben a
Vas, majd 1947/48-ban a Sop ron me gyei II. o. baj -
nok ság ban. 

A kü lön bö zõ mun ka he lye ken mû kö dõ szak szer -
ve ze tek és a köz ség egyéb if jú sá gi szer ve ze tei is kí -
sér le tez tek sport kör ala pí tá sá val. 1948-ban a
MADISZ-BTKE fu zi o nált az Egye sült Pa raszt if jú ság Or -
szá gos Szö vet sé ge (rö vi dít ve: EPOSZ) he lyi szer ve -
ze te lab da rú gó i val. Az EPOSZ-BTKE-nek 1948-ban
röp lab da szak osz tá lya is ala kult. Ez az egye sü let
1949. ok tó ber 11-én a Bü ki Gép ál lo más fo cis tá i val
egye sül ve: Bü ki Trak tor SE né ven foly tat ta te vé keny -
sé gét. „1949. jú li us 18-án a Bü ki Föld mû ves Szö vet -
ke zet iro dá já ban” az asz ta li te ni sze zõk ös  sze fo gá -
sá ra meg ala kult a Bü ki Szö vet ke ze ti Sport egye sü let
Sövegjártó Lász ló ve ze té sé vel. A vas uta sok ez év -
ben – más hol dol go zó kat is be von va – sakk csa pa -
tot szer vez tek, mely in dult és helyt állt a Sop ron me -
gyei sakk baj nok ság ban.

Sá gi F.

„A bü ki footballcsapat nagy sze rû és örök ér de mû tag jai” az 1920-as
évek ben – ol vas ha tó a fo tó hát ol da lán, mely az egyik ala pí tó já té kos,

Patthy End re gyûj te mé nyé bõl ke rült be a bü ki sport kró ni kák ba.

Az 1943–44. évi csepregi já rá si le ven te baj nok sá got 
meg nyert csa pat, a bal szé len: Pethõ György szak osz tály ve ze tõ és

Sza bó Ist ván edzõ.

A büki sport száz éve                     I. rész.
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145 év vel ez elõtt, 1875. no vem -
ber 18-án szü le tett Sop ron ban Si mon
Elem ér Sop ron vár me gye fõ is pán ja,
a Nem zet kö zi Vö rös ke reszt el nö ke, a
csáfordi kas tély tu laj do no sa.
Csáfordjánosfán 1954 már ci u sá ban
hunyt el.

100 év vel ez elõtt, 1920. szep -
tem ber 22-én Zsirán szü le tett
debreczeni és ret te gi Mé zes Mik lós
gaz dál ko dó, po li ti kus, a De mok ra ta
Nép párt volt or szág gyû lé si kép vi se -
lõ je, a ka na dai ma gyar köz élet szer -
ve zõ je. Õ volt az utol só de mok ra ta
nép pár ti kép vi se lõ. (St. Catharines -
ben (Ka na da) hunyt el 2019. már ci -
us 17-én.)

„Édes ap ja szü lõ fa lu jának, Zsi rá -
nak el is mert pol gá ra volt, köz sé gi
bí ró nak, a he lyi gaz da kör, va la -
mint a Füg get len Kis gaz da párt el -
nö ké nek is meg vá lasz tot ták. Mé zes
Mik lós ele mi is ko lá ba Zsirán járt,
majd Szom bat he lyen ta nult to vább,
ahol me zõ gaz da sá gi szak is ko lát
vég zett el. Ta nul má nyai vé gez té vel
a csa lá di gaz da ság ban kez dett el
dol goz ni. Kö zös sé gi ak ti vi tá sát és
köz éle ti ér dek lõ dé sét a ne vel te té sé -
bõl hoz ta ma gá val, már ti zen éve -
sen kap cso lat ba ke rült a ka to li kus
szo ci á lis moz gal mak kal. 1938-ban
tag ja lett a KALOT-nak, 1940-ben
a Ma gyar Dol go zók Or szá gos Hi va -
tás szer ve ze te ag rár osz tá lyá nak or -
szá gos tit ká ra lett. Ugyan eb ben az
év ben el vé gez te az ér di KALOT nép -

fõ is ko lát. Egyik kez de mé nye zõ je volt
az egyházasfalui Szé che nyi Nép fõ is -
ko lá nak, amely bár meg sza kí tá sok -
kal, de 1949-ig mû kö dött (ez volt az
egyet len KALOT-intézmény, amely a
szer ve zet 1946-os fel osz la tá sa után
is to vább mû köd he tett). A Han gya
Szö vet ke zet nek is tag ja volt, és szer -
vez te a zsirai szö vet ke zet mun ká ját.
1942 õszén be hív ták ka to ná nak, Kõ -
sze gen, majd Kör men den szol gált.
1944 jú ni u sá ban a szov jet front -
ra ke rült. 1945. jú ni us 17-én táv be -
szé lõ sza kasz pa rancs nok-he lyet tes -
ként sze relt le.

Ha za té ré se után foly tat ta a gaz -
dál ko dást és az ak tív köz éle ti te vé -

keny sé get. Be lé pett a Füg get len Kis -
gaz da párt ba, in dult az 1945. no -
vem ber 4-i nem zet gyû lé si vá lasz tá -
so kon a párt Gyõr-Mo son és Sop ron
vár me gyei lis tá ján, de nem ke rült be
az Or szág gyû lés be. Be vá lasz tot ták
vi szont Sop ron vár me gye tör vény ha -
tó sá gi bi zott sá gá ba. 1947. feb ru ár -
já ban Ko vács Bé la le tar tóz ta tá sa mi -
att ki lé pett a párt ból, és a De mok ra -
ta Nép párt hoz csat la ko zott. Az 1947.
au gusz tus 31-i or szág gyû lé si vá lasz -
tá so kon már a DNP szí ne i ben in dult a
me gyei lis tán, és ek kor be ke rült a
par la ment be. Mindszenty Jó zsef esz -
ter go mi ér sek 1948 ka rá cso nyi bör -
tön be zá rá sá val el le he tet le nült a ke -
resz tény el ve ket val ló po li ti zá lás le he -
tõ sé ge. 1949 ele jén a De mok ra ta
Nép párt frak ci ó ja meg szûnt, több

DNP-s ve ze tõ – köz tük Mé zes Mik lós is
– Nyu gat ra emig rált.

1949 feb ru ár já ban elõ ször Auszt -
ri á ba, majd Svájc ba uta zott, vé gül
1951-ben Ka na dá ba te le pült ki.
Csak 1953-ban si ke rült csa lád ját is ki -
me ne kí te nie ma gá hoz. Kez det ben
vegy ipa ri mun kás ként dol go zott,
majd nyom dát nyit va önál ló vál lal ko -
zás ba kez dett. 1959 és 1961 kö zött
eb ben a nyom dá ban ál lí tot ták elõ
az Egy sé ges Ma gyar ság cí mû fo lyó -
ira tot. Az anya gi kö rül mé nyek mi att
vál ta ni volt kény te len, és pénz ügyi
cég nél he lyez ke dett el. Ké sõbb
nyug díj ba vo nu lá sá ig önál ló pénz-
és adó ügyi szak ér tõ ként dol go zott.

A köz éle ti fe le lõs ség ér ze te az
emig rá lás után is meg ma radt. Szá -
mos emig ráns ma gyar szer ve zet nek
lett a tag ja. 1949 és ‘51 kö zött a Ma -
gyar Me zõ gaz da sá gi Ér dek vé del mi
Szö vet ség igaz ga tó sá gi tag ja és
pénz tá ro sa. 1959-ben, mi u tán be lé -
pett a Ma gyar Nem ze ti Bi zott mány -
ba, ki ne vez ték an nak ka na dai tiszt vi -
se lõ jé nek. La kó he lyén a he lyi ró mai
ka to li kus egy ház köz ség tag ja, emel -
lett kü lön ma gyar egy ház köz sé get is
szer ve zett. 1960 óta a Ka na dai Ma -
gya rok Szé che nyi Tár sa sá gá nak
társ el nö ke, a Ka na dai Ma gya rok
Szö vet sé gé nek igaz ga tó sá gi tag ja,
és az ot ta ni Rá kó czi Szö vet ség ben is
sze re pet vál lalt. 1984-ben pe dig be -

lé pett egy ka na dai párt ba, a Ha la -
dó Kon zer va tív Párt ba.

A rend szer vál tás ide jén õ is be -
kap cso ló dott a De mok ra ta Nép -
párt új já szer ve zé sé be, a Ke resz -
tény de mok ra ta Nép párt meg ala kí -
tá sá ba. Az emig ráns DNP-kép vi se -
lõkkel együtt töb bek kö zött Ko vács
K. Zol tán nal, Var ga Lász  ló -
val és Eszterhás Györg  gyel együtt
le v e le zés ben áll tak a párt ha zai
szer ve zõ i vel. Mé zes Mik lós a KDNP-t
az 1990-es és 1994-es kam pány -
ban anya gi lag is tá mo gat ta. 1997-
ig a párt in té zõ bi zott sá gi tag ja. A
KDNP Barankovics-emlékéremmel
is mer te el mun kás sá gát.

1991-ben je lent meg Bu da pes -
ten fõ mû ve, amely ben vis  sza em lé -
ke zé se it ad ta köz re. (Mé zes Mik lós: A
ka lász ba szök ke nõ ve tés: Mé zes Mik -
lós vis  sza em lé ke zé sei. Bu da pest:
Statiqum. 1991. – a mû vi dé künk
több könyv tá rá ban meg ta lál ha tó.

85 év vel ez elõtt, 1935. már ci us 2-
án szü le tett Alszoporon (ma Újkér fa -
lu ré sze), és 15 év vel ez elõtt, 2005.
szep tem ber 18-án hunyt el Bu da pes -
ten Szopori Nagy La jos iro da lom tör -
té nész, az EL TE pro fes  szo ra. A finn iro -
da lom ku ta tó ja, ki vá ló for dí tó ja és fá -
rad ha tat lan pro pa gá tora volt, aki
mél tán nyer te el a leg ma ga sabb
finn iro dal mi ki tün te té se ket. Bu da -
pes ten hunyt el 2005-ben.            SF

Év for du lók a Répce-vidéken 2020/II.
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Év ez re de kig a mé zet hasz nál ták éde sí tõ szer nek. A cu kor -
nád ból elõ ször In di á ban ké szí tet tek cuk rot az ókor vé gén. A
per zsák köz ve tí té sé vel a nád cu kor gyár tás to vább ter jedt, s
az ara bok, a ke resz te sek és Ve len ce ré vén Eu ró pá ba is el ju -
tott a ter mék. Mi vel a cu kor nád me leg igé nyes nö vény, Eu ró -
pá ban csak dé len, majd a gyar ma to sí tás óta Kö zép- és Dél-
Ame ri ká ban is ter mesz tik. Eu ró pa más ré szén csak nád cu kor-
fi no mí tók lé te sül tek, s a 19. szá zad ele jé tõl kez dõ dött meg a
ré pa cu kor gyár tá sa.

Az oszt rák–ma gyar ki egye zés ide jén, 1867-ben né -
met/oszt rák, mor va és cseh tõ ké sek bõl ál ló kon zor ci u mok
Felsõbükön és Csepregen is cu kor gyá rat lé te sí tet tek. Az
Auszt ri á val va ló szom széd ság, a ki épü lõ vas út vo na lak, a kö -
ze li Brennbergen és Lajtaújfaluban (ma Neufeld an der
Leitha Auszt ri á ban) mû kö dõ szén bá nyák, a fo lyók és pa ta -
kok ál tal biz to sí tott víz -
mennyi ség, s a cu kor ré pa
ter mesz té sé hez ki vá ló
adott sá gú ter mõ föl dek a
19. szá zad má so dik fe lé -
ben ha zánk cu kor ipa rá nak
zász lós ha jó já vá tet ték az
egy ko ri Sop ron vár me gyét,
me lyet tré fá san ré pa vár -
me gyé nek is ne vez tek.
Váz la to san te kint sük át az
elõz mé nye ket, s he lyez zük
be tér sé günk je len tõs üze -
me it a me gyei kép be.

Ha zánk má so dik (nád)cukorfinomítója 1794-ben Sop ron -
ban kezd te meg mû kö dé sét. Nagy György lí ce u mi ta nár és
tár sai – köz tük Rupprecht Hen rik – ala pí tot ták. A gyár ha ma -
ro san csõd be ment. Rupprecht Já nos bé rel te ki, majd 1810-
ben meg is vá sá rol ta tár sa i val, s mû köd tet ték a gyar ma ti ter -
mék re ala poz va. A Virtsologi elõ név vel ne mes sé get szer zõ
Rupprecht 1847-ben Sajtoskálon föld bir to kot vá sá rolt, me -
lyen ha ma ro san meg kezd ték a cu kor ré pa ter mesz té sét. En -
nek fel dol go zá sá ra cu kor ré pa-szá rí tót, majd 1855-ben fi ók -
gyá rat lé te sí tett a kis me zõ vá ros ban, mely az ura da lom és a
kö ze li te le pü lé sek ré pa ter mé sét dol goz ta fel. Az ott elõ ál lí tott
nyers cu kor fi no mí tá sát Sop ron ban vé gez ték.

Egy ro ko ni kap cso lat ban ál ló, Auszt ri á ban már cu kor -
ipa ri ta pasz ta lat tal ren del ke zõ tõ kés cso port, a wiener -
neustadti (bécs új he lyi) cu kor fi no mí tó ból Ma gyar or szág ra
jö võ Hartig Ig nác, Rothermann Dá ni el és Patzenhofer Kon -
rád 1850-ben Félszerfalván (ma Hirm-Antau Bur gen land -
ban), majd az utób bi Bächle Jó zsef gép gyá ros sal 1852-
ben pár ki lo mé ter rel ar rébb, Cin fal ván (ma Siegendorf Bur -
gen land ban) ala pí tott és mû köd te tett cu kor gyá rat. Ezek az
üze mek kez det ben a kö ze lük ben le võ, rész ben bé relt Es ter -
házy-bir to ko kon ter melt ré pát dol goz ták fel, de vá sá rol tak is
a kör nyé ken föld te rü le te ket. Ké sõbb pe dig az 1865-tõl mû -
kö dõ Dé li vas út (Bécsújhely–Szom bat hely–Nagykanizsa) kö -
ze lé ben fek võ egyes Vas vár me gyei te le pü lé se ken is bé rel -
tek és vá sá rol tak bir to ko kat. 

Egy má sik, szin tén ro ko ni cso port (Offermann Theodor,
Carstanjen Gusz táv és a Schoeller csa lád [Schöllerként is ír -
ták] né hány tag ja, más tár sak kal szö vet kez ve) 1854-ben
Kõ hí don (ma Sop ron kõ hi da) ho zott lét re ha son ló üze met.
Ugyan eb ben az év ben Luft An tal gép gyá ros és Gonzalles
Kár oly gép gyá ri mér nök – Patzenhofer Kon rád, Rother -
mann Ru dolf, Rupprecht Já nos és Lenck Fer di nánd Sá mu -
el (sop ro ni ke res ke dõ) csen des tár sak kal – Nagy cen ken lé -
te sí tett cu kor gyá rat. 

1866-ban a nagy cen ki üze met is tu laj don ló „Luft An tal és
tsai” cég „meg vá sá rol ta a felsõbüki Nagy csa lád 800 hold -
ra zsu go ro dott [bü ki és csepregi] bir to kát, ahol a Fel sõ-Bük re
ter ve zett gyár mû kö dé sé hez ha ma ro san ter mel tet ni kezd ték
a cu kor ré pát. Eh hez ké sõbb 1000 hol dat meg ha la dó bér let
is tár sult, a há zas ság ré vén a Markovich csa lád hoz ke rült”

bü ki volt Jankovics ura da lom ból, mely
bõi föld te rü le tet is ma gá ba fog lalt.  A
gyár épí té se 1867 ta va szán el kez dõd -
he tett, hi szen for rá sa ink alap ján a
felsõbüki cu kor gyár már 1867 õszén el -
kezd te a ter me lést. A nagy cen ki és a bü -
ki üze mek 1869. 12. 18-tól, az ek kor ala -
pí tott, Nagy cen ki Cu kor gyá rak Rész -
vény tár su la ta (Actien-Gesellschaft der
Gross Zinkendorfer Zuckerfabriken)1 tu -
laj do ná ba men tek át. A tár su lat ad mi -
niszt ra tív köz pont ja és igaz ga tó sá ga
Sop ron ban, a Szent György u. 11. sz.
alat ti Lenck-házban mû kö dött.

„Csepregben [az alsó-szakonyi ha tár mel let ti kül te rü le -
ten, me lyet az óta Fel sõ gyár nak ne vez nek] egy czukorgyár
épít he té se iránt” Carstanjen Gusz táv (1823-1899, má so dik
fe le sé ge Schoeller Emí lia), a sop ron kõ hi dai cu kor gyár ala -
pí tó ja és köz tu laj do no sa   1867 ele jén adott be ké rel met az
al is pán hoz. Kõhidához ha son ló an az Ale xan der Schoeller
bé csi nagy ke res ke dõ és ban kár ve zet te cso port nyúj tot ta a
szük sé ges tõ ke je len tõs ré szét az üzem lé te sí té sé hez. A
Csepregher Rüben–Zuckerfabrik G. Carstanjen et
Comp.[agnie]-t (G. Carstanjen és tár sai Csepregi Ré pa cu -
kor gyá ra-t) mû köd te tõ köz ke re se ti tár sa ság 1867. áp ri lis 26-
án jött lét re, majd 1876-ban be té ti tár sa ság gá ala kult át. (A
vál to zás be jegy zé sé nek kel te: 1876. 07. 08.) A tár sa ság bel -
tag ja és a gyár ve ze tõ je: Carstanjen Gusz táv, düreni szár -
ma zá sú sop ro ni la kos, kül tag jai: Schoeller Sán dor, bé csi,
Schoeller Gusz táv, brünni (ak kor Mor va or szág, ma Brno
Cseh or szág ban) cég tu laj do nos, Bauer Mór, brünni gyá ros
és nagy bir to kos, va la mint Ahrens Alb recht gyár igaz ga tó Gr.
Czakoitzban (Csehország). A ré pa ter mesz té si üz let ág ve ze -
tõ je Schoeller Gusz táv  lett, aki Carstanjenhez ha son ló an
cég ve ze tõi alá írás sal ren del ke zett.   

„Ré pa ter me lés cél já ra már az ala pí tás kor 1500 hold te -
rü le tet biz to sí tot tak, ami há rom év vel ké sõbb már 3000 hold -
ra nö ve ke dett, emel lett sa ját gaz da sá gá ban 800 hol don
ter melt ré pát.” A két Répce men ti gyá rat a Bü ki Vas út ál lo -
más sal és egy más sal kez det tõl kes keny nyom tá vú ipar vas út
kö töt te ös  sze. Az 1980-as évek ben az idõ sek még em lé kez -
tek rá, hogy a két gyár köz ti ipar vá gá nyon ök rök kel és bi va -
lyok kal von tat ták a va go no kat. 

Az épít ke zé sek ta vas  szal el kez dõd het tek, hi szen for rá sa -
ink alap ján a csepregi gyár is már 1867 õszén meg kezd te a
ter me lést. Szak ipa ro so kat, s eset leg ku bi ko so kat az or szág
más ré sze i bõl vagy kül föld rõl hoz tak, hi szen ek kor a me zõ vá -
ros ban csak né hány kõ mû ves, ács stb. élt. Tég la ége tõ vi -
szont már rég óta mû kö dött Csepregen. A gyár épí té sé hez
és a ké sõb bi mû köd te tés hez bõ ven volt ol csó, kép zet len
mun ka erõ a me zõ vá ros ban és a kör nyé ken.    Sá gi Fe renc

A csepregi cu kor gyár 
és a Sop ron vár me gyei cu kor ipar kap cso la ta I. rész






